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Woonupdate
Professorenbuurt, Zeeheldenbuurt  

en Borgenbuurt in Bedum

In deze nieuwsbrief leest u de 
laatste stand van zaken over de 
Professorenbuurt, Zeeheldenbuurt 
en Borgenbuurt in Bedum.
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Inleiding
Op dinsdag 9 oktober jl. is er een overleg ge-
weest met Huurdersplatform Bedum –Ten Boer 
en een aantal huurders uit de verschillende 
buurten. 

De sessie stond in het teken van kennismaken en 
het uitspreken van verwachtingen. Projectleider Ed-
win Eerens heeft zich voorgesteld. Er is gesproken 
over de QuickScans en de constructieve onderzoe-
ken (meer hierover verderop in deze Woonupdate).  

De verwachtingen ten aanzien van de onderzoeken 
en adviezen liepen uiteen. In de Woonupdate van 
juli is gezegd dat we als Wierden en Borgen in het 
vierde kwartaal van 2018 verschillende toekomst- 
scenario’s willen bespreken met het Huurdersplat-
form en de projectcommissies. We hebben in het 
overleg kenbaar gemaakt dat we op dit moment de 

resultaten van de onderzoeken en adviezen analy-
seren en dat we eind dit jaar de eerste bevindingen 
delen met het Huurdersplatform en de projectcom-
missies. 

We hadden gehoopt in deze Woonupdate de 
vertegenwoordigers van de drie buurten te kunnen 
vermelden. Op dit moment zijn we nog in gesprek 
met een aantal geïnteresseerde betrokkenen over 
de invulling van deze rol. Binnenkort hierover meer.  

Hebt u vragen of opmerkingen, dan kunt u terecht bij 
ondergetekende of bij Huurdersplatform 
Bedum-Ten Boer (hpbedumtenboer@outlook.com).

Mede namens Huurdersplatform Bedum - Ten Boer,

Raja Koolhof (Woonconsulent)

Bouwkundige QuickScans 
gemaakt van woningen
De afgelopen periode zijn er ongeveer 200  
woningen in de Professorenbuurt, Zeehelden-
buurt en Borgenbuurt gescand door een  
bouwkundig bureau. Daarbij was de opdracht 
om de algehele bouwkundige staat in kaart 
te brengen, een zogenaamde QuickScan. 

Het doel van deze opname is om een goed beeld  
te krijgen van de technische staat van alle bouw- 
onderdelen in de woningen. Denk hierbij voor de 
buitenzijde aan de gevels, daken, goten, kozijnen
 en de bergingen. Voor de binnenzijde zijn er 
in overleg met de Huurdersplatform adressen 
aangereikt die bezocht konden worden. 

De onderdelen die binnen zijn opgenomen zijn de 
vloeren, binnenmuren, kozijnen, badkamer, keuken,
toilet, installaties (verwarming en ventilatie).

Van onderzoek naar plan
We analyseren op dit moment de resultaten van 
deze QuickScans op wijkniveau, maar uiteindelijk
ook per straat en per woningblok. Naast deze 
onderzoeken zijn we als Wierden en Borgen ook 
bezig met planvorming voor de drie wijken, waarbij 
we kijken naar de constructieve veiligheid,  
verduurzamingsmaatregelen, behoefte aan type  
woningen en gebiedsontwikkeling. 

Vanuit deze analyse zullen de eerste bevindingen
eind dit jaar worden besproken met 
Huurdersplatform Bedum - Ten Boer, de 
projectcommissieleden en de gemeente Bedum. 
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Inspectie op constructieve
veiligheid
Begin september is er een verzoek gedaan 
voor het inspecteren van woningen in de 
Zeeheldenbuurt, omdat er zorgen waren 
over de veiligheid in de woningen. 
Op aanwijzing is een drietal woningen bezocht
door Wierden en Borgen, de gemeente Bedum
en constructeurs. 

Door Wierden en Borgen, de gemeente Bedum
 en constructeurs is gezamenlijk onderzoek 
verricht en gebleken dat er geen sprake is van 
een acute onveilige situatie. Op verzoek van 
de bewoners zijn daarna onpartijdige deskun-
digen gevraagd nog een inspectie te doen. 

De uitslag hiervan bevestigde het beeld: er is 
geen sprake van onveilige situaties, maar wel van 
schade. De uitkomsten rijmen met het gegeven dat 
Wierden en Borgen expliciet heeft uitgesproken
 dit najaar en 2019 te willen benutten.voor het 
ontwikkelen en uitwerken van scenario’s voor de 
aanpak van woningen in de Professorenbuurt, 
 Zeeheldenbuurt en Borgenbuurt.

2. 

3. 

4 

5. 

6. 

7. 

8. 

1. 

2. Goed wonen voor iedereen

3. Werkzaamheden

4 Ongemakken

5. Ontzorgregeling

6. Uw veiligheid

7. Voorbereidingen

1. Ons plan in tien stappen

Stand van zaken 
aanpak schimmel: 
Impregneren bergingen
Het impregneren van de bergingen is een 
onderdeel van het pakket maatregelen tegen 
schimmel. In de vorige Woonupdate (juli 2018) 
is aangegeven dat er voeg- en impregneer-
werkzaamheden uitgevoerd worden bij een 
aantal bergingen. De werkzaamheden voor het 
herstel van de bergingen zijn op dit moment nog 
in uitvoering. Bij circa 70% van de aangemelde 
adressen zijn de werkzaamheden gereed. 

De werkzaamheden zijn nog niet volledig afgerond 
omdat de aannemer ondanks een ingeplande en 
afgestemde datum regelmatig voor een dichte deur 
staat. Ook de weersomstandigheden moeten het 
toelaten om de bergingen te kunnen voegen. 

Wat wordt er gedaan?
In de zomerperiode zijn er afspraken gemaakt door 
de voeger met verschillende bewoners om de  

bergingen van de adressen die zijn aangemeld te  
inspecteren. Uit de inspecties van de voeger bleek 
dat een groot deel van de bergingen opnieuw ge-
voegd moest worden en vervolgens geïmpregneerd. 

Tevens is uit onderzoek naar voren gekomen dat 
veel kitnaden rondom de kozijnen ook niet vol-
doende dichtend zijn. Zowel de voegen als de 
kitnaden worden bij de aanpak meegenomen. 

Andere maatregelen die in de aanpak van schimmel 
ook zijn gedaan:

• Ventilatievoorziening aangebracht in badkamer;

• Behandelen van schimmelvorming in de 
woning door speciaal verfsysteem;

• Dakvoet (zolder) geïsoleerd.
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Na de werkzaamheden 
toch weer klachten?
Mocht u na de behandeling van 
schimmel of het vernieuwen van de 
voegen toch weer klachten ervaren, 
meld dit dan alstublieft zo snel mogelijk! 

Dit kan via onderstaand e-mailadres of 
telefoonnummer. Er wordt dan zo spoedig 
mogelijk een nieuwe afspraak met u 
ingepland om de klachten te verhelpen. 

Telefoonnummer: 050 402 3750

E-mail: woonpunt@wierdenenborgen.nl

Woonupdate
Deze Woonupdate is in overleg gemaakt met 
het Huurderplatform Bedum - Ten Boer.

U ontvangt de Woonupdate vier keer per jaar 
van ons. 

Heeft u vragen of opmerkingen?
Neemt u dan gerust contact op met 
woonconsulent Raja Koolhof:

E-mail : projecten-bedum@wierdenenborgen.nl

Telefoon: 050 402 37 50


